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ATA 015 

Reuniram-se no dia dez de março de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, no 

auditório da ACILS – Associação Comercial e Empresarial de Laranjeiras do Sul os 

membros do Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade – 

COMUTTRAM, para reunião ordinária deste Conselho. Após constatar a presença da 

maioria simples dos conselheiros foi iniciada a reunião e o Secretário Jackson Franzoni, 

apresentou e passou a palavra ao novo Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, 

Senhor Lucas Cadori Avelino, que baseado no Art. 5º da Lei Municipal 024/2011 passa 

a ser o Conselheiro Presidente do COMUTTRAM. O senhor Lucas, agradeceu a todos 

os presentes e imediatamente informou aos conselheiros presentes a pauta da reunião. 

Como primeiro assunto o senhor presidente explicou aos conselheiros referente aos 

semáforos que estão com três tempos, que existem várias reclamações referente a estes 

semáforos, segundo assunto trata da implantação de algumas rotatórias, terceiro assunto 

é a apresentação da proposta para implantação da ciclovia na Avenida Ivan Ferreira do 

Amaral e posteriormente na Avenida José Campigoto, sobre este assunto o presidente 

informou que será necessário gerar uma discussão, pois, será necessário retirar os 

estacionamentos paralelos da avenida e mesmo que não seja implantada a ciclovia existe 

a proposta de retirar os estacionamento para que fiquem duas vias e assim facilite o 

trafego nesta avenida. Explicou que por se tratar da primeira reunião do ano de 2015 e 

também a primeira reunião que está a frente do conselho os assuntos em pauta são estes, 

deixando aberto a sugestões de pauta, solicitou que se alguém possua algum assunto que 

se manifestasse, momento em que o conselheiro Jackson Franzoni pediu a palavra, pois 
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possui alguns assuntos para entrarem em pauta. Solicitou ser incluído na pauta o 

reajuste nos valores da tabela de preços dos taxistas, que os mesmo encaminharam um 

pedido no mês de fevereiro, esclareceu que repassou ao departamento tributário do 

governo municipal e o mesmo elaborou o reajuste de acordo com os índices pertinentes. 

Antes de tratar os demais assuntos o senhor presidente já iniciou a discussão referente a 

este reajuste, foi passado aos conselheiros à tabela com os valores antigos e os valores 

reajustados. O conselheiro Jackson Franzoni entregou uma tabela corrigida para todos 

os conselheiros. Na sequência, após os debates sobre os valores reajustados e não 

chegando a um consenso entre os taxistas foi proposto que os mesmo deveriam se reunir 

para definir os valores e na próxima reunião apresentar para proposta. Ficou 

estabelecido que os taxistas se reunindo e apresentando a proposta de alteração para 

aprovação na próxima reunião. Também foi solicitado pelo senhor Jackson Franzoni 

que a categoria dos taxistas deve apresentar dois nomes para compor o conselho tendo 

em vista que os que estão em vigor não comparecem a reunião e não podem mais fazer 

parte do conselho, conforme preconiza o Art. 10º, parágrafo 2º do Regimento Interno do 

COMUTTRAM “Os conselheiros que faltarem a três reuniões consecutivas ou a seis 

alternadas, sem justificativa, terão seus nomes encaminhados às entidades ou 

segmentos que representam para serem substituídos.”. Tanto o conselheiro Titular 

como o Conselheiro Suplente representante da categoria não se fazem presentes nas 

reuniões. Na sequencia o senhor presidente passou a falar sobre a ciclovia da Avenida 

Ivan Ferreira do Amaral que a ideia é proibir o estacionamento, pois, a grande maioria 

dos estabelecimentos comerciais são recuados e já possuem estacionamento em frente 

ao prédio e fazer a ciclovia no canteiro central e a via permanece com uma faixa de 
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tráfego de veículos. Explica aos conselheiros que a proibição do estacionamento na 

Avenida é comum nas cidades de maior porte e Laranjeiras do Sul caminha para isso e 

entende ser importante iniciar este trabalho, explicou também que serão retirados todos 

os acessos de retorno existentes na Avenida serão fechados e poderão apenas ser 

utilizadas as rotatórias para retorno. O Capitão Jakson, conselheiro representante da 

Polícia Militar questionou se na área técnica existe a viabilidade de trabalho, e o senhor 

presidente informou que estará viabilizando os projetos e conforme estiverem sendo 

prontos serão apresentados ao conselho para aprovação. Na sequencia durantes aos 

assuntos discutidos foi sugerido pelo conselheiro Jackson Franzoni sobre a 

municipalização do trânsito, e a proposta foi recebida com apreço pelos conselheiros 

presentes, em especial pelo Comandante da Polícia Militar que inclusive falou que este 

assunto é Lei, que a legislação é clara no que diz respeito à municipalização, que todos 

os itens que estão sendo discutidos em reunião serão mais fáceis de serem resolvidos 

com a municipalização, falou também que o Estado disponibiliza apoio técnico para 

este fim. O Capitão Jakson questionou se existe em Laranjeiras do Sul alguma 

legislação municipal que trate de utilização do espaço público aplicação de multa ou 

coisas do gênero? Se existe que é o responsável pela fiscalização? Falou que não adianta 

ter a legislação e não ser fiscalizado. O presidente explicou que existe legislação, 

porém, não existem fiscais, existe um fiscal apenas que atua no departamento de 

tributação e que não é suficiente nem para as demandas lá existentes. Informou que já 

foi solicitada ao Governo Municipal a contratação e também falou que já está em 

processo de elaboração para concurso público para contratação de fiscais tanto para a 

secretaria de obras como as demais. Na sequencia o conselheiro Jackson falou aos 
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conselheiro referente ao desrespeito no trânsito em Laranjeiras do  

Sul, sobre a dificuldade que a polícia militar possui no que diz respeito a pessoal para 

autuar as infrações de trânsito, falou sobre a sinalização em frente as escolas e que estas 

estão em situação lamentável, que a falta de respeito de condutores em frente as escolas, 

que param em fila dupla e não possuem respeito algum com o trânsito. Falou também 

que não esta sendo fiscalizado e que é necessária tal fiscalização. O capitão informou 

que estará solicitando as suas equipes para identificação do que existe de errado, se 

comprometeu em trazer para a próxima reunião o que existe de errado para apreciação e 

correção do que há de errado. Estará apresentando na próxima reunião um diagnóstico 

sobre as escolas. O Conselheiro Jackson falou sobre o trafego de veículos em frente ao 

Sacolão Rede Lar. A proposta apresentada era de retirar o estacionamento existente em 

frente à Loja Perachi, o que estaria minimizando os acidentes na esquina. O Capitão 

Jakson propôs que seja proibido o trafego da Rua Sete de Setembro/Avenida Honório 

Babinski. Após os debates, criação do rascunho do projeto, apresentação de propostas 

os conselheiros entenderam necessária à mudança e o senhor presidente estará 

providenciando o projeto de alteração o qual será apresentado na reunião seguinte para 

aprovação. Após a apreciação dos assuntos em pauta o senhor presidente agradeceu a 

presença de todos e destacou a importância que tem o COMUTTRAM junta a sociedade 

laranjeirense do sul e já convocou todos para a próxima reunião que será realizada no 

dia 14 de abril. Sem mais para ser discutido deu por encerrada a presente reunião e 

determinou a lavratura da presente ata que vai por mim assinada, pelo senhor presidente 

e por quem mais entender necessário. Jackson Franzoni, Secretário. 


